
      Haveforeningen

                        H/F Havrelyngen v/bestyrelsen, Havrelyngen 1, 4600 Køge, telefon 51706790

Referat af bestyrelsesmøde

Dato for mødet
Fraværende/afbud
Referent

05.08.2019 i Fælleshuset
Ingen
Anette Fladberg

Indkommen post Intet nyt.

Rykkere/klagebreve Intet nyt.

Regnskab Vi afventer slutopgørelser fra nogle leverandører, hvorefter det endelige 
regnskab for vores jubilæum kan gøres op

Fælleshuset Intet nyt.

Projekter Der er bestilt ny dør til toilettet ved Solsikken og den bliver udskiftet den 
12/8.

Vi skal have fræset vejen igen og forinden fjernes alle bump. Der etableres 
herefter nye chikaner på hele vejen. Haveejere bliver ligesom sidst 
informeret forinden

Bom-projektet: Vi afventer tilbud fra elektriker, men har fået OK fra Køge 
Kommune.

Pligtarbejde Afholdes den 1/9 og er disse opgaver skal udføres: Køkkenrengøring, 
optælling af service, borde og bænke samt grønne områder ved 
Fælleshuset. 

De berørte have vil blive indkaldt, der kommer tillige opslag i tavlen.

Som altid vil bestyrelsen byde på en sildemad og snaps efter end 
pligtarbejde.

Eventuelt Der er mistanke om rotter i en have. Det er meddelt haveejer og der er taget 
action til næste skridt.

Skorstensfejere kommer jævnligt på besøg i Havrelyngen og de kan 
konstatere, at der er en del uregistrerede skorstene.

Vi beder om en liste over uregistrerede skorstene og beder i øvrigt 
skorstensfejeren om at tage direkte kontakt til haveejerne. I den forbindelse 



skal paragraf 9 (brændeovne) stk. i godkendes.

Der parkeres flere og flere bådtrailere og campingvogne i Havrelyngen. 
Bestyrelsen vil derfor fremsætte forslag til vedtægtsændring af paragraf 8.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 29/9 i forbindelse med
sæsonafslutning.

Der var enighed om at afholde bestyrelsesmøder i vinterhalvåret, hvorfor der
er afsat 3 datoer.

Næste 
møde/mødedatoer

10.08.2019  kl. 09:00 Havevandring, opfølgning
26.08.2018  kl. 19:00 Bestyrelsesmøde
30.08.2018  Storskrald- og haveaffaldscontainer
01.09.2019 kl. 10:00 Pligtarbejde 
02.09.2018  kl. 18:30 – 19:00 Kontor- og telefontid
02.09.2018  kl. 19:00 Bestyrelsesmøde i Fælleshuset
27.09.2018  Storskrald- og haveaffaldscontainer
29.09.2018  kl.10:00 Tak for sæsonen
04.11.2019 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde
06.01.2019 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde
02.03.2019 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde

08.08.2019/
Anette Fladberg


